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ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του
πίνακα διανομής

Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και
Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και
Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ 2300 τ. Β΄/ 16-09-13)
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ΘΕΜΑ :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29
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Σας πληροφορούμε, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
2300 τ. Β΄/ 16-09-13) η Υπουργική Απόφαση Δ15 /οικ/15658 /04-09-2013, με
θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «΄Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων
ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». » η
οποία έχει εφαρμογή για
αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις
16/10/2013.
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Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την νέα Υπουργική Απόφαση είναι οι
ακόλουθες:
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Α. Με το άρθρο 1
1. Με την παρ. 3β διευρύνεται η διάρκεια ισχύος της Ενημερότητας Πτυχίου
από έξι (6) μήνες σε ένα (1) έτος:
1.1. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί εμπρόθεσμα, εντός είκοσι (20) έως
τριάντα (30) ημερών πριν τη λήξη της ισχύουσας η ημερομηνία
έναρξης της νέας Ε.Π. είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της
ισχύουσας
1.2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, εκτός του χρονικού ορίου
της προηγούμενης παραγράφου η ημερομηνία έναρξης της νέας
Ε.Π. είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2. Με την παρ. 3γ ορίζεται ότι:
2.1. για τα δικαιολογητικά που αναγράφουν χρόνο ισχύος και
2.2. για τα πιστοποιητικά ανεκτέλεστου
δεν απαιτείται η έκδοσή τους εντός των τελευταίων τριάντα ημερών πριν
την υποβολή της αίτησης.
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Β. Με το άρθρο 2
1. Με την παρ. Β.1 συμπληρώνεται ότι τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης
και αναγκαστικής διαχείρισης μπορούν να έχουν εκδοθεί είτε από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης είτε από άλλη αρμόδια
διοικητική αρχή.
2. Με την παρ. Β.4 προστέθηκε ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα
ποινικού μητρώου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της
επιχείρησης δεν είναι λευκό, θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σχετικά
με τα αδικήματα στα οποία αφορούν οι καταδίκες που είναι καταχωρημένες
στο μητρώο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
3. Με την παρ. Β.6 συμπληρώθηκε ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται να
προσκομίσει φορολογική ενημερότητα κοινοπραξίας:
3.1. στην περίπτωση οριστικής διακοπής – διάλυσης της σύμβασης ή την
έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου
3.2. μέχρι να εκδοθεί ο Α.Φ.Μ. της κοινοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή
η εταιρεία προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμο
Εκπροσώπου της εταιρείας και το κοινοπρακτικό
4. Με την παρ. Β.7 συμπληρώθηκε ότι :
4.1. η εταιρεία δεν υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική
ενημερότητα κοινοπραξίας στην περίπτωση οριστικής διακοπής –
διάλυσης της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση
αναδόχου,
4.2. η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει ασφαλιστική ενημερότητα
ΤΣΜΕΔΕ των στελεχών της
4.3. η εταιρεία δεν υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική
ενημερότητα για όσα έργα δεν έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
και έχουν ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο το συνολικό ποσό της
σύμβασης.
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Γ. Με το άρθρο 3
1. Με την παρ. 2α διευρύνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εταιρείες
υποχρεούνται να ενημερώσουν την υπηρεσία για αλλαγές στο Δ.Σ., εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το
αρμόδιο όργανο (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο). Επιπλέον
διευκρινίστηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην περίπτωση
μεταβολής του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Με την παρ. 2γ ορίστηκε ότι, σε περίπτωση μη ενημέρωσης από την
εταιρεία των μεταβολών προσώπων του ΔΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2α
του ίδιου άρθρου, η ημερομηνία ανάκλησης της Ενημερότητας Πτυχίου
ανατρέχει στην επομένη της καταληκτικής ημερομηνία ενημέρωσης.
3. Με την παρ. παρ. 2δ διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εκπρόθεσμης
ενημέρωσης, για αλλαγή μελών Δ.Σ. εκδίδεται επίσης νέα Ε.Π.. Η
προηγούμενη Ε.Π. ανακαλείται για το χρονικό διάστημα από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνία ενημέρωσης της Υπηρεσίας μέχρι την
ημερομηνία ενημέρωσης της Υπηρεσίας για τη μεταβολή .
4. Με την παρ. 3 προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την
έκδοση τροποποιημένης Ε.Π., σε περίπτωση εισόδου στελεχών ΜΕΚ στην
εταιρεία. Μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης Ε.Π., η εργοληπτική
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επιχείρηση για τη συμμετοχή της στις δημοπρασίες δημοσίων έργων,
προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο
αυτή.
Με την παρ. 5 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβάθμισης της εταιρείας,
για τη συμμετοχή της στις δημοπρασίες δημοσίων έργων, μπορεί να
προσκομίζει νεότερες βεβαιώσεις ανεκτέλεστου από τις οποίες θα
αποδεικνύεται ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργασιών της νέας κατάταξης.
Με την παρ. 7 ορίζεται ότι η Ε.Π. δεν ανακαλείται στην περίπτωση μη
υποβολής στοιχείων έργου εφόσον :
6.1. ο συνυπολογισμός του ανεκτέλεστου του έργου αυτού, στο
συνολικό ανεκτέλεστο της εταιρείας, δεν υπερβαίνει το ανώτατο
όριο της τάξης της και
6.2. το έργο δεν έχει ξεκινήσει ή η εταιρεία αποδείξει ότι, κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης διέθετε, τις σχετικές βεβαιώσεις μη οφειλής
προς το Δημόσιο.
Με την
παρ. 8 διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες κατά την έκδοση
τροποποιημένης Ε.Π. δεν καταβάλλουν την προβλεπόμενη για την έκδοση
της εισφορά.
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Δ. Με το άρθρο 4
Με την παρ. 1 για τα έργα των οποίων ο χρόνος έναρξης εργασιών, σύμφωνα με
τη σύμβαση, διαφοροποιείται από αυτόν που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008, ορίζεται, ότι η υποχρέωση υποβολής
στοιχείων τους για την έκδοση Ε.Π., είναι ο χρόνος έναρξης των εργασιών.
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Τέλος διευκρινίζεται, ότι για όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας που προβλέπονται στην νέα Υπουργική Απόφαση δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εκτός των υπεύθυνων
δηλώσεων που υποβάλλονται κατ΄ εφαρμογή της παρ. Β.4 του άρθρου2, σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προέδρου ή του
Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας δεν είναι λευκό.
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Ανακοίνωση
1. Γραφείο κου Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε.
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Κοινοποίηση
1. Γενική Διευθύντρια Ποιότητας Δημ. Έργων
2. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και
Κωδικοποίησης (Δ17)
3. Δ/νση Διοικητικού (Δ16) Τμήμα Γραμματείας
Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Δ15
2. Προϊστάμενο Τμήματος Α΄/Δ15
3. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

